
Zápis z 6. jednání Sociální komise  
konané dne 18.05.2015, 14.00 – 17.00 hodin 

MěÚ, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm 
 
 
 

Přítomni: předseda: Petr Jelínek, Ing. Rudolf Konečný, Bc. Klára Maňáková, Bc. Lenka Oravcová, DiS., 

Bc. Zlatuše Lušovská, DiS., MVDr. Jana Malcová,Bc. Markéta Blinková 

Tajemník: Ing. Silvie Volná 

 
Hosté: Mgr. Eva Urbanová, Mgr. Hana Cábová, Ing. Jan Kučera, Jarmila Ovčačíková 
 

 

Na programu dnešního jednání Sociální komise bylo sestavení pracovních skupin pro tvorbu 

komunitního plánu v sociální oblasti, podání informací z Týmu pro dohodu a projednání návrhů na 

úpravu grantového systému. 

 

Členům Sociální komise bylypřed dnešním jednáním zaslány nominace osob do pracovních skupin pro 

tvorbu komunitního plánu v sociální oblasti od poskytovatelů sociálních služeb a z obcí. Na dnešním 

setkání Sociální komise proběhla diskuse k nominacím do pracovních skupin pro tvorbu komunitního 

plánu v sociální oblasti a to do pracovních skupin senioři, rodiny s dětmi, osoby ohrožené sociálním 

vyloučením a osoby se zdravotním postižením. Vedoucími pracovních skupin by měli být členové 

Sociální komise, kteří byli do jednotlivých pracovních skupin  nominováni, aby byl zprostředkován 

přenos informací z pracovních skupin do Sociální komise a naopak. Cílem činnosti pracovních skupin 

je zjistit potřeby jednotlivých sociálních skupin na území ORP Rožnov pod Radhoštěm. Navržené 

nominace byly následně schváleny. Do pátku 22.05.2015 bude vyžádán souhlas nominovaných členů.  

 

Pan Jan Kučera seznámil členy Sociální komise s informacemi z jednání Týmu pro dohodu. Dle jeho 

sdělení se podařilo dojednat podporu pro zřízení noclehárny s kapacitou 16 míst a denního centra pro 

osoby bez přístřeší, které by měly být od roku 2016 zajišťovány dvěma pracovními úvazky. Provoz 

sociálních služeb by měly spolufinancovat obce z ORP Rožnov pod Radhoštěm. Jedná se i v otázce 

krizového bytu, který by měl zřízen v budově Městské policie v Rožnově pod Radhoštěm.  

 

Dále pan Jan Kučera hovořil o zamýšleném jednotném systému financování sociálních služeb obcemi, 

kdy se za tímto účelem uskuteční setkání se zástupci Města Valašské Meziříčí, které by se na tomto 

systému také podílelo. Jde o vytvoření jednotného rozpočtu na sociální služby pro jednotlivá ORP, na 

kterém by se podílely jednotlivé obce ORP adekvátní částkou. 

 



Dalším bodem jednání Sociální komise bylo projednání návrhů na změny grantového systému. Tyto 

návrhy byly projednány, byla navržena úpravaformuláře návrhu grantového systému. Formulář je 

nedostatečný, je potřeba do formuláře doplnit textovou část – odůvodnění žádosti.  

 

Pan Konečný přednesl žádost Klubu seniorů o příspěvek na zakoupení vybavení do nového prostoru 

Seniorského centra. Panu Konečnému bylo sděleno, že se žádosti o rozdělení zbývající částky budou 

podávat do konce srpna 2015 a o přidělení finančních prostředků bude rozhodnuto během měsíce září 

2015. 

 

Další  termín jednání  Sociální komise byl stanoven na úterý 02.06.2015 v 8.00 hodin ve velké zasedací 

místnosti hlavní budovy MěÚ Rožnov pod Radhoštěm. 

 

 

 

 

Ing. Silvie Volná, tajemník 

E-mail: volna.soc@roznov.cz 

 

V Rožnově pod Radhoštěm dne 25.05.2015 
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